
SaladMaker

Viva Collection

 
200W

6 schijven

Rechtstreeks in de kom, pan en
wok

XL-julienneschijf voor friet

 

HR1388/80 Verse zelfgemaakte salades en meer
Perfect resultaat in elke vorm en maat

De Philips SaladMaker kan groenten, kaas, salami en meer voor u snijden en

raspen. Vang het voedsel rechtstreeks op in een saladekom, pan of wok. Met de

XL-julienneschijf kunt u ook zelf friet maken. Bereid salades en andere gerechten

in een paar seconden.

Maximale veelzijdigheid

5 schijven voor verschillende vormen en maten

Volledig metalen XL-julienneschijf voor het snijden van aardappelen voor friet

Van S tot XL instelbare vultrechter

Perfect resultaat in een paar seconden

Direct serveren in kom, pan en wok

Krachtige motor van 200 W

Roestvrijstalen schijven voor perfecte snijresultaten

Supereenvoudig

Vaatwasmachinebestendige onderdelen

Eenvoudig opbergen van het snoer



SaladMaker HR1388/80

Kenmerken

5 roestvrijstalen inzetschijven

5 snij-, rasp- en julienneschijven voor

eindeloze variatie. Kies eenvoudig een

inzetschijf en klik deze op de schijfhouder.

XL-julienneschijf voor friet

Met de afzonderlijke XL-julienneschijf van de

Philips SaladMaker kunt u aardappelen snijden

voor friet, maar kunt u ook andere

ingrediënten als wortels, pompoen, koolraap,

courgette, enz. verwerken. Het eindresultaat is

ideaal voor uw favoriete roerbakgroenten.

Direct serveren

Dankzij de functie voor direct serveren van de

Philips SaladMaker kunt u uw ingrediënten

rechtstreeks in de gekozen saladekom, pan of

wok snijden. De hoge tuit maakt zelfs gebruik

van hoge opvangbakken voor grote

hoeveelheden mogelijk. Dit betekent dat u

achteraf veel minder hoeft schoon te maken.

Motor van 200 W

Deze Philips SaladMaker beschikt over een

krachtige motor van 200 W om al uw favoriete

recepten te bereiden.

Inzetschijven van roestvrij staal

De roestvrijstalen schijven van de Philips

SaladMaker zorgen voor perfecte snijresultaten

dankzij de scherpe en duurzame messen.

Vaatwasmachinebestendig

Alle accessoires van uw Philips SaladMaker

kunnen in uw vaatwasmachine voor een

eenvoudige reiniging.

Opbergvak voor snoer

U kunt het snoer van het apparaat gemakkelijk

onder de basisunit oprollen.

Instelbare vultrechter

Met de van S tot XL instelbare vultrechter van

de Philips SaladMaker hebt u optimale

controle over de ingrediënten die u wilt

verwerken en krijgt u het gewenste resultaat.

Een S-vultrechter is ideaal voor de dunne

ingrediënten, zoals een wortel. De XL-

vultrechter is geschikt voor grotere

ingrediënten, zoals aardappelen, zodat u deze

niet eerst kleiner hoeft te snijden.

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.



SaladMaker HR1388/80

Specificaties

Ontwerp

Kleur: Sprankelend wit, zwart en rood

Materiaal van de schijf (inzetschijven):

Roestvrij staal

Algemene specificaties

Vaatwasmachinebestendige accessoires

Opbergvak voor snoer

Antislipvoetjes

Technische specificaties

Vermogen: 200 W

Voltage: 220 - 240 volt

Frequentie: 50-60 Hz

Snoerlengte: 1,5 m

Veiligheid: Veiligheidsvergrendeling

Accessoires meegeleverd

Grove snijschijf

Fijne snijschijf

Grove hakschijf

Fijne hakschijf

Julienneschijf

Fritesschijf
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